
	 	
	 SBK Malmö Brukshundklubb PROTOKOLL FRÅN MEDLEMSMÖTE  

Datum: 2019-10-09 kl: 19:30             
 Plats: Klubbstugan  
	

	

1	
	

Närvarande  

Hedersmedlem Robert Kling, Lis-Lotte Andersson samt ca 20 medlemmar 

 

1 Mötet öppnas 

Mattias Widenstjerna förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.   

 

2. Godkännande av dagordning  

Godkändes 

 

3. Godkännande av kallelse  

Godkändes 

 
4. Val av justeringsmän    

Thomas Cronhamn och Daniel Widmark  

 

5. Godkännande av tidigare mötesprotokoll  

Godkändes 

 

6. Rapporter  
 

6:1 Ekonomi 

Ekonomin redovisades av Robert Kling, se bilaga.  

Ekonomin är god och lite bättre ön jämfört med i fjol. Markan har gått bättre än föregående år men omsättningen 

har gått ner vilket troligtvis beror på att kurserna har kortare pauser.  

Anledningen till förändringen i TS är att tävlingssäsongen är ändrad  

HUGs intäkter är högre vilket beror på att klubben har haft fler kurser.  

Agility kommer att ha tävling i september vilket bör ge ett större överskott än vad som är redovisat. .  

Kan inte förklara varför medlemsavgifterna är lägre men det kan bero på redovisning från SBK.  

Driften är  i stort sett densamma och personalkostnaderna är något lägre men det jämnar troligtvis ut sig.   

Överskott om ca 234 000 kr. Vilket är 65 000 kr bättre än i fjol men de sista månaderna på året är de dyraste så 

det kommer att sjunka något.  
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6:2 Styrelsen 

Mattias Widenstjerna informerade om klubbhändelser sedan föregående medlemsmöte. 

• Klubben har fått nytt avtal från kommunen som sträcker sig till 2023.  

• Styrelsen ser gärna att någon tar på sig att upprätta en underhållsplan avseende stugan gäller både 

invändigt och utvändigt. Frivilliga kan anmäla sig till styrelsen.  

• Kansliet kommer att börja målas imorgon.   

• Från centrala valberedningen har kommit in fråga om förslag om ny förbundsstyrelse.  

• Ny lag angående rökning träder i kraft den 1 juli 2019. Styrelsen har ännu inte fattat beslut i frågan men 

har bedömt att rökförbudet inte påverkar klubben.  

 

6:3 HUG 

Lis-Lotte Andersson redogör för vad HUG gör och har gjort  

• HUG har haft en massa kurser hela året. 

• Tereze Lindberg har varit på HLR-utbildning. 

• Louise Stihl åker på en kurs som heter Sund med Hund som siktar in sig på att träna med sin hund. 

Tanken är att hon ska ha kurser i detta efter genomförd kurs.  

• Filmkväll har förevarit med Från valp till stjärna.  

• Instruktörerna kommer att ha fortbildning med polisen Glenn Andersson för att lära sig läsa hund och 

anpassa träning till respektive hund.  

• Introduktionskväll angående alla olika bruksgrenar kommer att hållas den 27 november 2019 angående 

introduktion till olika grenar. 

 

6:4 TK 

Thomas Cronhamn redogör för vad TK har gjort  

• Mycket av TKs tid går ut på att hitta träningsmark. Har fått två träningstillfällen av tre sökta på Revinge.  

• Rapporttävlingen var lyckad med 7-8 ekipage som deltog.  

• Klubben har skickat en skrivelse till Länsstyrelsen angående Vomb.  

 
6:5 Agility 

Py Björlund redogjorde för vad agility gör och har gjort.  

• Agility hade en två dagars tävling i september med ca 800 starter per dag.  

• Agilityn har haft en steg-1- kurs och steg- 2-kurs.  
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6.6 RUS 

Inget att anföra 

 

6.7 Frivilligsektorn  
Daniel Widmark redogjorde för vad frivilligsektorn gör och har gjort  

• Frivilligdelen i SBK centralt och i Skånedistriktet är många så intresserade bör undersöka detta på 

respektive hemsida.  

 

6:8 Markan/Kansliet 

Mattias Widenstjerna redogör för följande.  

• Tereze Lindberg sköter markan och den går nu med plus.  

• Jannica Svensson ger bra service till HUG.  

• Flaggstången ska tas ner. Sven och Burre har lovat att ta ner den.  

 

6:9 Arbetsgrupp Kommunen 

Inget att anföra 

 

6:10 Info/PR och Hemsida   

Else-Marie Lundin redogör för följande.  

• Man arbetar på att få bättre kommunikation mellan TK och kansliet så att info om tävlingar kommer ut.  

• Agility och skyddstävlingen fick god publicitet i tidningarna.  

• Limhamns Museiföreningen ger ut Limhamnia som är en årsbok och klubben kommer att vara med i 

denna.  

 

7. Beslutsfrågor   

Inga  

 

8. Skrivelser  

Inga 

 

9. Övriga frågor 

 

9.1 Jubileum 

Den 3 oktober 2020 fyller klubben 80 år. Förslag på hur det ska firas tas tacksamt emot. Tex kan klubben lägga 

extra krut på tävlingarna. 
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9.2 Klubbtävling  

Klubbtävling kommer att hållas den 27 oktober i grenarna spår, uppletande och lydnad med 7 lag.  

 

9.3 Julmarknad  

Klubben vill ha julmarknad men det behövs frivilliga insatser. Anmäl till kansliet.  

 

9.4 Styrelsens särskilda tack  

• Robin Gringelstam har blivit agilitychampion 2017 och tackas för sin insats med championatfat.  

 

10. Nästa möte är årsmötet den 15 februari 2020 kl.10:00  
 

11. Mötet avslutas 

 

 

 

 

…………………………….   ……………………………. 

Mattias Widenstjerna, Ordförande  Cecilia Uddman, Sekreterare 

 

 

…………………………….   ……………………………. 

Daniel Widmark, justeringsman    Thomas Cronhamn, justeringsman  

 


